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Raportul de activitate pentru anul 2013 a fost prezentat in cadrul sedintei Adunarii Generale Nationale din
data de 16 martie la care au luat parte membri alesi ai AGN si membrii Biroului Executiv National al Colegiului
Medicilor din Romania. Au mai participat, cu statut de invitati: avocat Doru Pavel, ec. Luiza Popica, ec. Emil
Georgescu.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Nationale a fost urmatoarea:
1. Raportul de activitate pe anul 2012,
2. Raportul Comisiei Superioare de Disciplină,
3. Obiectivele şi strategia CMDR in 2013
4. Raportul financiar contabil pe anul precedent
5. Raportul cenzorului
6. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,
7. Aspecte organizatorice
8. Diverse.

Raportul preşedintelui, privind activitatea desfăşurată în anul 2012
Activitatea in cadrul CMDR, in anul 2012, având ca bază, aceleasi PRINCIPII esenţiale şi obligatorii, stabilite
inca din 2011:
• dorinţa de îmbunătăţire a activităţii CMDR, pornind de la analiza reală a datelor si situatiilor
existente;
• demersul democratic, concretizat într-un feed-back real, direct, util care dă greutate şi valoare
iniţiativelor CMDR în faţa instituţiilor şi autorităţilor statului;
• dialogul şi dezbaterile active, într-un cadru organizat, a tuturor problemelor, propunerilor,
amendamentelor, sugestiilor;
• transparenţa totală;
La acestea s-au adaugat:
• schimbarea modalitatilor de abordare a problematicii CMDR prin actiuni proactive si nu retroactive,
bine fundamentate si argumentate;
• responsabilizarea factorilor decidenti fata de actiunilor noastre;
• respectul faţă de cei pe care-i reprezentăm, prin cunoasterea problemelor reale cu care se confrunta,
dar si prin munca depusa de fiecare dintre noi

In acest context, sintetizand, activitatea CMDR se identifica prin contributia prompta si efectiva, la nivelul
unor acte normative, cum ar fi:
- Ord. MS de modificare si schimbare a Ord. MS nr.1338/2007, am reusit sa excludem din ordin
obligativitatea existentei unui pat de spital in cabinetele de stomatologie (adresa MS nr. 63529/2012)

-

-

-

Ord. MS 251/2012 privind taxele de avizare sanitara anuala, in M.O. nr.795 din 27.11.2012 – Ord. nr.
1185/2012 pentru modificarea si completarea Ord. MS nr. 1030/2009 – taxa nu se mai aplica la
cabinetele dentare;
Modificarea prevederilor din legea 176/2000 privind controlul dispozitivelor medicale si abrogarea
Ord. MS 1662/2007 – raman supuse controlului tehnic periodic aparatele de sterilizare la intervale de
2 ani – Ord MS nr. 44 din 23/01/2013;
Modificarea Ordinului 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos – in urma
solicitarii noastre, s-a revenit de la norma de 2500 copii/medic dentist la 1000-1500 copii/medic
dentist.

Tot in acest sens in anul 2012 s-a lucrat la Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de sănătate din România, Noua lege a sănătăţii cum a fost ea denumita – in cadrul său general
dar si Titlul XIII din actuala Lege 95/2006. Au fost facute propuneri, amendamente si observatii ce au fost
dezbatute si aprobate in comisiile de lucru si in Consiliul Naţional materializate într-un document oficial
înaintat Ministerului Sănătăţii.

Un alt proiect legislativ a fost dezbatut si aprobat in cadrul Consiliul National, Proiectul legii cabinetului de
medicină dentară, ca o lege specifică pentru medicii stomatologi, tinand seama de toate particularitatile
profesiei. Acest proiect a venit de la Colegiul Medicilor Dentişti din Bucureşti. Proiectul acestei legi a fost
trimis, spre analiza si acord, Ministerului Sanatatii, fie pentru integrarea sa in contextul modificarilor Legii
sanatatii, fie pentru constituirea intr-o lege de sine statatoare.

Un aspect important in 2012 a fost si discutiile si dememersurile intreprinse catre CNAS privind Contractulcadru si normele acestuia, in legatura cu condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2012-2013. Comisia legislativa si de asigurari de sanatate, cu
consultarea comisiilor de specialitate (Endodonție, Parodontologie, Protetică dentară, Chirurgie, OMF,
Ortodontie) a inaintat o serie de propuneri cu privire la Contractul cadru și Normele metodologice de aplicare
în anul 2012.
In plus, pentru acestea (contractul-cadru si norme) s-au purtat o serie de negocieri cu CNAS (la sediile CNAS si
MS). CMDR a solicitat ca negocierile pentru contractul-cadru si pentru norme sa fie facute simultan, punct de
vedere care a fost sustinut apoi si de celelalte doua colegii, respective CMR si CFR.

Obiective ale negocierilor cu CNAS:
- Procent de 2% din fondurile alocate serviciilor medicale;
- Abordarea finantarii serviciilor de medicina dentara sub aspectul alocarii fondurilor pe persoana
asigurata si pe grupuri de susceptibilitate maxima la imbolnavirile stomatologice;
- Introducerea manoperelor profilactice in normele la contractul-cadru;
- Revizuirea continutului pachetului de servicii;
- Revizuirea pe baza de nota de fundamentare a tarifelor din lista de servicii contractate;
- Corelarea plafonului alocat pentru un medic cu costul serviciilor contractate (de ex., protezele
dentare);
- Decontarea costurilor serviciilor de tehnica dentara peste plafonul contractat, din fondul alocat
serviciilor paraclinice sau din fond distinct.

In accelasi context in Comisia Profesional-Stiintifica, au fost elaborate dezbatute si aprobate, in anul 2012,
urmatoarele documente:
- competenţele medicului dentist, dar si cele ale medicului specialist şi ale medicului primar în
Stomatologia generală, Chirurgia dento-alveolară, Chirurgia oro-maxilo-facială, Parodontologie,
Endodonţie, Protetica dentară, Ortodonţie şi ODF, publicate in MO nr. 482 din 13 iulie 2012 si MO nr.
507 din 24 iulie 2012;
- reactualizarea Trusei de urgență precum si dotarea minimă obligatorie pentru cabinetul de medicină
dentară; publicate in MO nr. 490 din 17 iulie 2012;
- limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare a anului de pregătire pentru medicii
rezidenţi în toate specialităţile;
- conduita terapeutică în intervenţiile chirurgicale de mică amploare la pacienţii cu afecţiuni asociate;
- formularul consimțământului informat în vederea efectuării tratamentelor chirurgicale;
- chestionarul de evaluare a stării generale;
- inhalosedarea cu Protoxid de Azot şi Oxigen, ca atestat de studii complementare (competenţe),
aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru anul 2012 (OMS nr. 183/28.02.2012, privind modificarea şi
completarea OMS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum
şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora);

Comisia pentru Educatie Medicala Continua a avut o activitate sustinuta, reprezentata prin urmatoarele
actiuni:
- activitatea de acreditare/reacreditare a lectorilor/furnizorilor EMC - proces desfăşurat in
conformitate cu Regulamentul EMC,
• dosare analizate pentru lectori EMC – 332
• dosare analizate pentru furnizori EMC - 80
• cereri reviste - 11
- activitatea de creditare a formelor EMC – ca o activitate permanenta de analiza si decizie
• nr. total manifestări creditate EMC - 140 manifestări (total ore EMC - 2926 h) din care:
- cursuri – 97 (776 h)
- congrese – 20 (1000 h)
- simpozioane – 16 (800 h)
- conferințe – 7 (350 h).
- propunerea de modificare a Regulamentului EMC, mai exact Anexa nr.1, obligati fiind de anumite
atitudini neconforme ale unor furnizori de EMC. (Decizia C.N./nr.21 din 11.02.2012).

Soft de gestiune baza de date
In acest an a fost demarat proiectul de constructie a unui nou sistem de gestiune a bazei de date a CMDR
centralizat, cu acces in timp real, si functiuni noi care permit accesarea rapida a unor rapoarte multiple.
Sistemul a fost gandit si este realizat cu o interfata prietenoasa, usor de utilizat de catre cei fara pregatire de
specialitate in domeniul informatic, accesibil tuturor. Noul sistem va asigura independenta datelor, facilitati
sporite de utilizare a datelor, sporirea gradului de securitate precum si asigurarea partajabilitatii datelor.

Implementarea sistemului a fost demarata la nivelul Colegiului Medicilor Dentisti din Bucuresti in sistem pilot
si va fi extinsa la nivelul tuturor Colegiilor Judetene dupa un calendar stabilit. Persoanele ce vor utiliza soft-ul
de management vor beneficia de training si suport permanent. Instruirea se va desfasura dupa urmatorul
program:
1. Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea, Constanța, Brăila – oraș de
instruire Galați în data de 12/13 aprilie 2013
2. Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Argeș, Olt – oraș de instruire
București în data de 26/27 aprilie 2013
3. Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Sibiu, Arad – oraș de instruire Deva în
data de 19/20 aprilie 2013
4. Bihor, Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Satu Mare, Maramureș, Brașov –
oraș de instruire Cluj în data de 5/6 aprilie 2013
Concomitent cu programul de instruire in utilizarea softului de gestiune a bazei de date, se va desfasura si un
program comun de armonizare pe aspecte economice si juridice.
Website functional activ si reprezentativ
In data de 2 martie a fost lansat noul site al Colegiului Mediclor din Romania cu un design nou, atractiv
personalizat conform cu identitatea vizuala a Colegiului. Continutul noului website este intuitiv, ce perminte
vizitatorului o navigare mai usoara si dispune de o sectiune de administrare usor de utilizat care permite
actualizarea permanenta a continutului, a imaginilor si a altor functionalitati. Noul website contine o sectiune
de noutati unde vor fi afisate cele mai importante informatii din domeniu.

Sigla CMDR
Pornind de la considerentul ca nu exista o diferenta semnificativa, nici macar evidenta, intre sigla centrala si
cea din unele judete, ca, actuala sigla nu se integreaza in contextul general medical si nu in ultimul rand ca este
limitativa si foarte greu de armonizat coloristic intr-un ansamblu, au fost inaintate catre Consiliul National
cateva propuneri pentru schimbarea siglei CMDR. In acelasi timp s-a aprobat si particularizarea siglelor la
judete. Comisia de imagine a analizat mai multe variante si s-a oprit asupra catorva prezentate in AGN; in
urma dezbaterilor s-a votat noua sigla CMDR.

Schimbarea certificatului de membru
Prin Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 71 din 29 septembrie 2012, publicată în Monitorul
Oficial nr. 744 din 5 noiembrie 2012, a fost modificată şi completată Decizia consiliului naţional CMDR nr.
16/2006 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptânduse cu această ocazie un nou model al certificatului de membru CMDR. In accelasi timp se reglementeaza
modelul de certificat provizoriu pentru absolvenţii care posedă adeverinţa de absolvire a studiilor, valabilă
până la eliberarea diplomei de licenţă. Acest certificat provizoriu are o valabilitate limitata are valabilitate
limitată, respectiv cel mult 12 luni de la data emiterii adeverinţei. Acest certificat cu valabilitate limitată se
preschimbă cu certificatul de membru, la cererea solicitantului, de către colegiul teritorial emitent, după
verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.
Comisia de Studii și Strategii de Dezvoltare, Avizări, Acreditări și Verificarea Aptitudinilor
Profesionale a analizat, evaluat, aprobat sau, după caz, respins un numar de 101 de dosare ale cetăţenilor
străini, care au solicitat drept de liberă practică pe teritoriul României (în creștere cu 40% față de anul
anterior). De asemenea, aceeasi comisie, la solicitarea expresă a Ministerului Sănătății a analizat numeroase

dosare de echivalare a studiilor efectuate în afara României de cetățeni români și/sau străini. Evaluand un
număr semnificativ de dosare ale cetățenilor UE care doreau drept de liberă practică, temporară sau
ocazională, pe teritoriul României, comisia a constatat, câteva carențe in legislatia romaneasca. Reglementarea
acestei situații, in conformitate cu directiva europene, se impune ca o necesitate absoluta. Procedurile de
verificare a dosarelor cetățenilor străini au fost sensibil ușurate de utilizarea Sistemului Informatic al Pieței
Interne (IMI), care a permis creșterea operativității în rezolvarea dosarelor.

Din motive independente de CMDR, obiectivele ce vizau modificarea Regulamentul de Organizare si
Functionare (ROF) al CMDR si Regulamentul pentru Comisia Superioară de Disciplină nu au putut fi realizate
acestea fiind in mare masura legate de Legea Sanatatii care pentru moment este inca in discutie. Aceste
obiective prioritare pentru anul 2013 desigur in acord cu modificarea legislatiei. Este necesar acest lucru pe
de o parte pentru a le pune în acord cu legislaţia dar şi cu cerinţele actuale, naţionale şi europene dar si pentru
ca aceste regulamente trebuie sa reprezente nişte instrumente funcţionale şi utile la îndemâna CMDR. Un alt
obiectiv inca nefinalizat, sunt ghidurile de practică în toate specialitatile, care raman insa prioritare in 2013.
Obiectivele şi strategia CMDR pentru anul 2013
1. Revizuirea Regulamentului de Organizare si Functionare a CMDR, in scopul armonizarii sale cu
legislatia, nationala si internationala;
2. Revizuirea Codului Deontologic;
3. Regulamentul Comisiilor de Disciplină (CSD si teritoriale);
4. Implicarea activa in elaborarea unei noi legi a Malprax-ului si a asigurarrilo de malprax.
5. Promovarea obiectivelor prioritare in relatia cu CNAS;
6. Elaborarea unor proceduri pentru controlul si supravegherea, de catre Colegiu a activitatilor de
furnizare a serviciilor de medicina dentara in cabinete (art. 478 din Legea 95/2006);
7. Implicarea activa in demersurile pentru redobandirea titlului de doctor-medic;
8. Initierea unor masuri care sa asigure o distributie corespunzatoare a cabinetelor pentru acoperirea
cu servicii de medicina dentara a zonelor deficitare
9. Propuneri pentru revigorarea asistentei de medicina dentara in reteaua scolara.

Raportul Comisiei Superioare de Disciplină

Activitatea Comisiei de Disciplina este reglementată prin Decizia nr. 5 din 2008, emisă de Consiliul Naţional,
privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor şi rolul acestei comisii, este de a
analiza şi de a aplica, sau de a încerca să mediem toate problemele, care apar în urma sesizărilor, a
plângerilor, a conflictelor dintre medici. Constituie abatere disciplinară, orice faptă, prin care se încalcă
jurământul, legile profesiei, Codul deontologic şi orice încălcare a prevederilor din ROF, în special art. 472,
473. De asemenea, medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor
profesiei de medic, nerespectarea regulilor de bună practică şi nerespectarea deciziilor adoptate de organele
de conducere. In 2012 au fost analizate un număr de 14 dosare, dintre care două nefinalizate în anul 2011 şi
12 dosare înregistrate în 2012, având în total opt şedinţe de lucru. Soluţiile pronunţate au fost în număr de
opt, fiind sancţionaţi patru medici, menţinute două decizii de sancţionare şi reuşind să se solutioneze amiabil
un caz.

Raportul financiar contabil pe anul precedent

Activitatea Comisiei financiar-contabile, socio-economice şi administrative, s-a concretizat în anul 2012, prin
obţinerea unui excedent important, cel mai ridicat de când s-a înfiinţat Colegiul Medicilor Dentişti din

România, aşa cum rezultă din evidenţele contabile. Astfel faţă 2011, există o creştere a excedentului de 292%,
faţă de anul 2010, există o creştere a excedentului de 1.459%, faţă de anul 2009 creşterea este de 373%.
Acest rezultat a fost posibil în urma aplicării următoarelor măsuri: rambursarea parţială în luna iunie şi totală
în septembrie, a creditului angajat pentru clădirea sediului central al CMDR, externalizarea totala a serviciul
financiar-contabil, renegocierea serviciilor de telefonie si cazare, reducerea cheltuielilor salariale cu peste
15%, a cheltuielilor de deplasare cu peste 35% si o reducere la capitolul alte cheltuieli cu peste 60%. O altă
măsură de reducere a cheltuielilor a fost elaborarea şi aplicarea cu rigurozitate a procedurilor financiar
contabile la nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România.
În cadrul Colegiului, se respectă reglementările privind organizarea, conducerea contabilităţii, evidenţa
operaţiunilor contabile, fiind realizată conform planului de conturi general aplicabile agenţilor economici,
persoane juridice. Bilanţul contabil la 31.12.2012 a fost completat, pe baza balanţei de verificare a conturilor
sintetice întocmite, fiind preluate datele ce au concordanţă cu contabilitatea analitică, în contabilitatea
generală a CMDR. Bugetul de venituri si cheltuieli 2013 a fost intocmit pe baza evolutiei veniturilor si
cheltuielilor din anii anteriori la care s-au adaugat costurile prevazute pentru desfasurarea activitatilor
specifice ce se vor desfasura in 2013.
Raportul cenzorului autorizat, prezentat ca si raport separat a validat inregistrarile financiar-contabile ale
CMDR, evidentiind aceleasi rezultate.
In cadrul Adunarii Generale Nationale au fost votate urmatoarele documente/hotarari:
• Raportul de activitate pe 2012, prezentat de d-na preşedinte Prof. Dr. Ecaterina Ionescu, - votat in
unanimitate, cu exceptia raportului SG
• Raportul Comisiei Superioare de Disciplină prezentat de presedintele Comisiei de Disciplina Prof. Dr.
Mariana Pacuraru – votat in unaminitate
• Raportul financiar contabil pe anul 2012 prezentat de Dr. Mia Oltean – votat in unanimitate
• Raportul cenzorului autorizat prezentat de d-nul Georgescu – votat in unanimitate
• Obiectivele şi strategia Colegiul Medicilor Dentişti din România, pe anul 2013 – votat in unanimitate
• Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 prezentat de d-na Dr. Mia Oltean – votat in
unanimitate
• Avand in vedere lipsa de activitate a Secretarului General, dr. Nicolae Cazacu, cu majoritate de voturi
„pentru”, trei voturi împotrivă şi zece abţineri s-a votat revocarea din funcţie a secretarului general al
Colegiul Medicilor Dentişti din România.

Adunarea Generală a aprobat în unanimitate initiativa privind redobândirea titlului de doctor medic.
Adunarea Generală a adoptat cu unanimitate de voturi propunerea de armonizare a Legislaţiei româneşti cu
Directiva europeană in ceea ce priveste prestarea temporara si ocazionala a activitatilor de medicina dentara,
de catre cetatenii straini.

In cadrul sectiunilor „Aspecte organizatorice” si „ Diverse” au fost dezbatute probleme punctuale din teritoriu,
si s-au facut propuneri pentru viitoare actiuni si initiative legislative. Dintre acestea evidentiem:
- Numarul mare de stomatologi concentrati in marile orase precum si numarul de stomatologi vs.
populatie si distributia acestora urban vs. rural.
- Concentratia mare a cabinetelor de medicina dentara in centrele universitare si problemele
intimpinate de medicii din aceste zone.
- Taxele extrem de mari pentru autorizarea radiologiei dentare precum si cum si procedurile foarte
greoie de autorizare

-

Modalitati de lucru cu CNAS, contract cadru cu CNAS si sumele foarte mici alocate pentru medicina
dentara
Prezentarea Evenimentului „ Arc peste timp in stomatologia romaneasca” si alte aspecte
organizatorice

In cadrul acestei sectiuni „Aspecte Organizatorice” si-au exprimat opinia: Prof. Dr. Emanuel Bratu – Timis, Dr.
Gabriel Bucher – Arad, Dr. Pandele Micu – Vâlcea, Dr. Florinel Iacob – Vrancea, Dr. Costică Herescu – Bucureşti,
Dr. Alina Diculescu – Dâmboviţa, Prof. Dr. Norina Forna – Iaşi, Prof. Dr. Liviu Mureşan – Cluj, Dr. Radu
Ţepordei – Iaşi, Prof. Dr. Ecaterina Ionescu, Prof. Dr. Alexandru Bucur, Prof. Dr. Radu Campian, Prof. Dr. Radu
Stanciu.

